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িবসিম াহ, ওয়াল হাম িল াহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুিল ািহ ওয়া বা’দ।  

বাংলােদেশ বসবাসরত আমার ি য় মুসলমান ভাইেয়রা! 

আ  সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু ।   

বাংলােদেশর মুসলমানরা যখন ইিতহােসর একিট াি কাল অিত ম করেছন, স সময় 
আপনােদর িত এই বাতা পাঠােনার য়াস পাি । হা ী শরীয়াতু াহ (রঃ), িততুমীর (রঃ) 
এর দেশ এখন কুফর বনাম ঈমােনর, ধমিনরেপ তা বনাম ইসলােমর মেধ  এক িস া কর 
সং াম চলেছ। িবধমীেদর ীড়ানক, এই ধমিনরেপ  ও ইসলাম িবেরাধী সরকার য সকল 
পদে প িনে  তা কান িবেশষ ব ি  িকংবা দলেক িনিষ  করার জন  নয়   বরং 
সু ভােব তা আ াহর ীেনর িব ে  িবে াহ। ইসলােমর সানালী ইিতহাস সমৃ  এই দশ 
থেক ইসলােমর শষ িচ টুকুও মুেছ ফলার একিট জঘন  পিরক ণা চলিছেলা যার চূড়া  

পব এখন  হেয়েছ।  

বাংলােদেশর সরকারব ব া ও সরকারী দেলর ধমিনরেপ  পিরচয় কােরা কােছই অজানা নয়। 
াধীনতার পর থেকই এই হতভাগ  গা ীিট বাংলার মািট থেক اهللا قال رسول قال ,  এর িন 

িমিটেয় দয়ার ষড়য   কেরেছ। িবেশষতঃ িবগত কেয়ক বছের সরকারী দল এমন সব 
পদে প িনেয়েছ যােত মুসলমান জনগেণর সােথ ীেনর শষ যাগসু টুকুও কেট িদেত 
পাের। সকল পিরিচত িজহাদী দলসমূহেক িনিষ  ঘাষণা কের, তাঁেদর নতৃবৃ েক ব ী কের, 
ফাঁিস দােনর মাধ েম এটা  হেয়েছ।  

দেশর সংিবধান থেক ‘আ াহর উপর পূণ আ া ও িব াস’ কথািট মুেছ ফলা হেয়েছ। 
ইসলামী শরীয়াত বা বায়েনর জন  যেকান কায মেক সংিবধােনর িব ে  িবে াহ িহেসেব 
ঘাষণা করার জন  দাবী তালা হেয়েছ। এমনিক যসকল ধমীয় দল ‘গণতাি ক খলায়’ 

অংশ হণ কের, তােদরেকও ছাড়া হয়িন। তােদর নতৃবৃ েক যাব ীবন কারাদ  িকংবা 
মৃতু দ  দয়া হেয়েছ। িক  এখােনই শষ নয়। এটা এখন এমন পযােয় পৗঁেছেছ য, এই 
ব াপাের িচ া করেলও গােয়র পশম দািঁড়েয় যায় এবং উ ারণ করেত গেলও ভেয় িজহবা 
আড়  হেয় আেস।  

য দেশ কািট কািট মানুষ মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর উপর দ পাঠ 
কের, সেদেশই লানত া , ঘৃন  ও িনকৃ  কৃিতর এক ব ি  গিজেয় উেঠ য রাসুলু াহ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক, হজরত খািদজাতুল কুবরা (রাঃ), উ ুল মুিমনীন হজরত 
আেয়শা িসি কা (রাঃ) এবং পুত-পিব  সাহাবােয় করামগণেক (রাঃ) ক ণাতীত জঘন  ও 
নীচু ভাষায় আ মণ কেরেছ। এই লানত া  গার আমােদর াণি য় রাসুল সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ামেক অবমাননা কেরেছ িযিন আমােদর অ েরর শাি , িযিন আমােদর 
চােখর শীতলতা। স তাঁেক অবমাননা কেরেছ, তার কু িচপূন লখায় তাঁেক মূল চির  

িহেসেব তুেল ধেরেছ এবং সকল কার ল া ও ভ তা ভুেল িগেয় তার িনেজর পাশব বাসনা 



 

 

ফুিটেয় তাঁর িব ে  কলম চািলেয়েছ। তার উপর আ াহর লানত বিষত হাক এবং ঐ 
যুবকেদর উপর আ াহর রহমত বিষত হাক যারা এই লানত া  ব ি েক হত া কের 
মুিমনেদর অ রেক শা  কেরেছন।  
 

বাংলােদেশর বসবাসরত আমার ি য় ভাইরা! 

আ াহর কসম, এটা কান রাজৈনিতক  নয়। এটা কুফর ও ইসলােমর লড়াই। আহেমদ 
রাজীব হায়দােরর মেতা আেরা অেনক লানত া রা এখেনা জীিবত চলােফরা করেছ। তারা 
কথা ও লখনীর মাধ েম এখেনা আ াহর রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ও ইসলামী 
শরীয়ােতর িব ে  িবেষাদগার কের চেলেছ। প র চেয়ও অধম এ সকল হতভাগ  সৃি র 
বেঁচ থাকার কান অিধকার নই। এই ণীর েত কেক খুেঁজ খুেঁজ আ মেণর ল ব  

বানােনা এবং এই লানত া  গােরর মেতা বাকীেদরেকও অিল-গিলেত কতল করা শরীয়াত 
আমােদর উপর ওয়ািজব কেরেছ।  

আমার ি য় ভাইেয়রা! 

এটা ইসলাম ও কুফেরর মেধ  যু । আপনােদর মাথার উপর চেপ থাকা এই সরকার 
কুফেরর পে  দাঁিড়েয় আেছ। এরা ঐ সকল লাকেক র া কের যারা রাসুল সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা ামেক হয়- িতপ  করার ঃসাহস দিখেয়েছ। এই সরকার ঐ সকল 
িমিছলকারীেদর িল কের বুক ঝাঝরা করেছ যারা রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক 
ভােলাবােসন। এই নাজুক পিরি িতেত রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর ই ত ও 
স ান র া করার জন  দেশর সকল ইসলামী শি েক সকল কার মতেভদ ভুেল িগেয় 
ঐক ব  হেয় কাজ করা উিচত। সবার উিচত গণআে ালেনর মুেখ ইসলােমর শ  এই 
সরকারেক মতা থেক হঁিটেয় দয়া।  

ীন ইসলাম ও রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর িত ভােলাবাসায় পাগল 
বাংলােদেশর গায়রতস  জনগণেক আিম আহবান জানাই, এখন ঘের বেস থাকার সময় 
নয়। এখন ঘর থেক বর হেয় আসার সময়। এখন িনজ কমকাে র মাধ েম এই বাতা দয়ার 
সময়ঃ য জমীন সাইেয়দ আহেমদ শহীদ (রঃ) এর আে ালেন র  িদেয়েছ, য ভূিমর 
ওলামােয়- করাম ১৮৫৭ সােল ি িটশেদর িব ে  িজহাদ কেরেছন, য ভূিমর জনগণ ইশত 
বছর যাবত ি িটশ বিনয়ােদর জীবনেক অিত  কের রেখিছেলন, য জমীেন ফরায়জী 
আে ালন সূিচত হেয়িছেলা - সই জমীন রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
অবমাননাকারীেদর নাপাক অি  িনেজর উপের কখেনা সহ  করেব না এবং কখেনা এর 
সানালী ইসলামী ঐিতেহ র ব ন িছ  কের ধমিনরেপ তাবােদর নাি ক বািদ ও িবপথগামী 

আ ীদা হণ করেব না।  
 



 

 

সুতরাং, জেগ উঠুন। দশব াপী আে ালন গেড় তুলুন! িনেজর ীনেক র ার জন  বেুক 
িলর আঘাত সহ  করা ও জল-জিরমানা মেন িনেত ত হান িক  এই িফতনা শষ 

হবার আগ পয , রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর অবমাননাকারীেদর উপযু  শাি  
হওয়ার আগ পয  ঘের িফের যােবন না। কাশ ভােব মানুষেক ীেনর িত আহবান এবং 
দেশ ইসলামী শরীয়াত িত ার সকল বাঁধা অপসারণ করার আগ পয  এবং রাসুেলর 

অবমাননাকারীেদর র াকারী এই সরকারেক উে েদর আগ পয  ঘের িফের যােবন না। 
বাংলার মািট পূেবও ইসলােমর িছেলা, এর ভিবষ তও হে  ধুই ইসলাম। এই জমীন ও এর 
জনগণেক অন  কান আদেশ পিরচালনা করার অপেচ া আ াহর ই ায় অবশ ই িবফেল 
যােব।  

বাংলােদেশর স ািনত ওলামােয় করাম ও দায়ীেদর িনকট আেবদন করেবা, তারা যেনা 
তােদর নতৃে র আসেন িফের আেসন। আেলমরাই মুসিলম সমােজর কৃত নতৃ । 
ব ি গত ও সামািজক জীবেনর সকল ে  শরীয়াত মাতােবক িদকিনেদশনা দান করা 
আেলমগেনর দািয় । তাই এই দেশর হ ানী ওলামােয় করােমর উিচত ইমাম আবু হািনফা 
(রঃ) ও ইমাম আহেমদ িবন হা াল (রঃ) এর দৃ া  পুন ীিবত করা, হ  কথা বলা এবং 
এর জন  কুরবানী িদেত ত থাকা। রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর এই 
অবমাননার পর িক এখেনা িচ া-ভাবনা, সময়- পণ, দীঘেময়াদী পিরক ণা, ইত তঃ করা 
িকংবা ল মান থাকার কান সুেযাগ আেছ?  

এখন সময় হেলা িনেজেদর ঈমােনর মাণ দয়ার এবং রাসুল সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা ােমর িত িনঃশত ভােলাবাসা কাশ করার। আপনারা উঠুন, জুমআুর খুতবাহ ও 
মসিজদ-মা াসায় বয়ােনর মাধ েম জািতেক জািগেয় তুলুন। তােদরেক ীন আঁকেড় থাকার 
এবং কারআন ও সু াহর সােথ জুেড় থাকার িশ া িদন। জেগ উঠুন এবং জািতেক া ও 
দরেদর সােথ এটা বুিঝেয় িদন য, িনয়া ও আেখরােত শাি  ও মুি র জন  ইসলামী 
শরীয়ােতর শতভাগ বা বায়নই হে  একমা  পথ। ইসলামী শরীয়াতেক ব ি জীবেন মেন 
চলার সােথ রা ীয় জীবেনও িত া করার মেধ ই িনিহত আেছ এই জািতর সকল সমস ার 
সমাধান। উেঠ দাঁড়ান এবং ই দী-নাসারােদর এেজ েদর িনয় ণ থেক ও ধমিনরেপ  
মতবাদ ও আইেনর আিধপত  থেক বাংলােদশেক াধীন করার জন  দাওয়াত এবং আমের 
িবল মা ফ ও নািহ আিনল মুনকােরর এক চূড়া  সং াম  কের িদন।  

আ াহ আপনােদর র া ক ন ও সাহায  ক ন। আ াহ যন সমােজর খােলস মানুষেদরেক 
আপনােদর চারপােশ জেড়া কের দন। আ াহ আপনােদর কােজ বরকত দান ক ন। আমীন।  

ওয়া সা া া  আলা নািবিয় না মুহা াদ ওয়া আলা আিলিহ ওয়া আসহািবিহ ওয়া সা াম।  

 

 



 

আল- ািদিসয়াহ িমিডয়া 

 
উৎসঃ ইেকা অফ িজহাদ িমিডয়া স টার 

দ া াবাল ইসলািমক িমিডয়া ট 

মজুািহিদনেদর খবর পযেব ন করেছ এবং ঈমানদারেদর উৎসািহত করেছ 
 


